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Dit verslag biedt een overzicht van de werkzaamheden van Stichting 
ZomerOrkest Nederland, kortweg ZON, in het jaar 2020. Vanwege de COVID-19 

pandemie heeft er in 2020 helaas geen tournee plaatsgevonden van 
ZomerOrkest Nederland. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de tournee 

geen doorgang kon vinden. Dit verslag gaat eerst in op bestuursactiviteiten en 
vervolgt met een kort verslag rondom de afgelasting van de tournee.  
 

OVERZICHT BESTUURSACTIVITEITEN 
 

SAMENSTELLING BESTUUR 
Begin 2020 bestond het bestuur uit: 

 Voorzitter    - Jochem van Velthoven 
 Secretaris   - Marjon Brouwer 

 Penningmeester  - Sabine Jongerius 
 Artistiek leider  - Alphons van Stenis 

 Projectleider   - Stef van den Berg 
 Algemeen lid - PR  - Matthijs van Ganzewinkel 
 Algemeen lid  - Frank Brouwers 

 
Gedurende 2020 hebben er geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. De 

termijn van Alphons van Stenis en Marjon Brouwer verliepen. Met instemming 
van het bestuur zetten zij zich nog een nieuwe termijn van 3 jaar in voor het 
bestuur van ZomerOrkest Nederland.   

 
Eind 2020 bestond het bestuur uit: 

 Voorzitter    - Jochem van Velthoven 
 Secretaris   - Marjon Brouwer 
 Penningmeester  - Sabine Jongerius 

 Artistiek leider  - Alphons van Stenis 
 Projectleider   - Stef van den Berg 

 Algemeen lid - PR  - Matthijs van Ganzewinkel 
 Algemeen lid  - Frank Brouwers 

 

VERGADERINGEN 
Het bestuur kwam in 2020 acht keer bijeen tijdens een bestuursvergadering op 
25 januari, 28 maart, 2 april, 22 april, 30 april, 13 mei, 12 september en 19 

december. Een groot deel van de vergaderingen vond online plaats. De 
vergaderingen van 2 april, 22 april en 30 april stonden hoofdzakelijk in het teken 

van de afgelasting van de tournee.  
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ACTIES EN BESLUITEN 

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste besluiten en acties in 2020 

(naast de activiteiten rondom de afgelasting van de tournee): 

 Vaststellen beleidsplan 2020 – 2022; 
 Uitwerken plan professionalisering en verduurzaming kennis; 

 Opstellen van functieprofielen voor alle functies binnen bestuur 
en PG;  

 Onderzoek naar bijdrage van de ZON-app en evaluatie van dit 

medium, leidend tot besluit stopzetten gebruik ZON-app en 
uitbreiding website; 

 ZON Academy als taak implementeren binnen de projectgroep en 
hierbij de samenwerking met muziekverenigingen intensiveren; 

 Aanvraag en honorering regeling Tegemoetkoming Ondernemers 

Getroffen Sectoren (TOGS);  

Zie de notulen van de bestuursvergaderingen voor verdere informatie. 
 

HET PROJECT 

PROJECTGROEP 
De projectgroep bestond tijdens het project van 2020 uit: 

 Stef van den Berg  -  Projectleider / Tourneeleider 

 Anneloes Hobé  - Orkestchef 
 Freek van der Heijden -  Orkestchef / Logistiek 

 Luuk Mevis   - Concertacquisitie / Huisvesting & voeding 
 Marina Hommersom - Concertacquisitie  / ZON Academy 

 Margot van den Eijnde - Huisvesting & voeding 
 Sabine Jongerius  -  Financiën / PR 
 Luuk Meeuwis  -  PR 

AFGELASTING TOURNEE 
In januari 2020 komt het eerste nieuws naar buiten over een nieuw coronavirus 

in de Chinese stad Wuhan: het COVID-19 virus. Eind januari ontstaan ook de 

eerste besmettingen met dit virus in Europa. Eind februari is de eerste 

coronabesmetting bekend in Nederland. In maart maakt het kabinet de 

algemene maatregelen bekend om het coronavirus te bestrijden. Er is in deze 

maand officieel sprake van een pandemie. Nederland gaat in lockdown en er 

ontstaat een anderhalvemetersamenleving. Dit alles om het aantal besmettingen 

en de bezetting in de ziekenhuizen onder controle te houden. Op dinsdag 21 april 

maakt het kabinet bekend dat de maatregelen rondom het COVID-19-virus 

verlengd worden. Eén van de maatregelen is dat vergunningsplichtige 

evenementen zijn verboden tot 1 september 2020. Daarmee kunnen de 

concerten van de tournee niet doorgaan. Alle concerten van ZomerOrkest 

Nederland kennen immers een vergunningsplicht. Mede hierdoor kan de tournee 
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geen doorgang vinden. Daarnaast kan er binnen de setting van de tournee nooit 

1,5 meter afstand gehouden worden tussen deelnemers onderling.  Het bestuur 

van ZomerOrkest Nederland ziet geen enkele mogelijkheid om de tournee door 

te laten gaan en besluit tijdens de bestuursvergadering van 22 april tot 

afgelasting van de tournee van ZON2020. De tournee wordt niet ingehaald in de 

herfst, winter of herfst. De intentie is om de tournee van 2020 zoveel mogelijk 

door te schuiven naar 2021. Deelnemers, concert- en slaaplocaties, vrienden en 

anderen betrokkenen worden eind april op de hoogte gebracht van dit besluit.  

ORKEST EN DIRIGENTEN 
Voor het orkest waren 48 deelnemers geselecteerd. Deze deelnemers van 

ZON2020 mogen zich met voorrang inschrijven voor de tournee van 2021. De 

dirigenten van ZON2020 zouden zijn geweest: Berjan Morsink en Geert Jan 

Kroon.  

COMPOSITIEOPDRACHT 

Voor de tournee van 2020 is Tjeerd Nijhof benaderd om een compositie te 

schrijven voor het ZomerOrkest Nederland. De compositie zal in 2021 uitgevoerd 

worden.  

SOLIST 
Geselecteerde solist was Michiel de Boer.  
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BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Overige activa en 
Overlopende activa 2.850
Debiteuren -                

2.850

Liquide middelen 15.532

TOTAAL 18.382

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 16.382

16.382

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en
Overlopende passiva 2.000

TOTAAL 18.382

€
2020



RESULTATENREKENING

In 2020 heeft geen tournee plaatsgevonden door de maatregelen rond Covid19.
Hierdoor zijn er ook geen concerten gegeven. 

OPBRENGSTEN

Deelnemersbijdragen 0
Concertopbrengsten 0
Subsidies en sponsoring 250
Ondersteuning Covid19 4.000
Overige opbrengsten 0
Som der opbrengsten 4.250

KOSTEN

Huisvesting en voeding 1.420
Pers en Promotie 814
Artistiek 1.380
Logistiek 578
Instrumentarium en materiaal 0
Organisatorische kosten 1.789
Onvoorziene kosten 151
Som der kosten 6.131

Financiële baten &
lasten 0

RESULTAAT -1.880

2020
€
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